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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Definisi Operasional 

1. Penataan : yaitu suatu proses dalam mengatur; menyusun; membenahi sesuatu 

yang telah dikerjakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Upaya ini dapat  

meningkatkan pemenuhan  kebutuhan masyarakat . Dalam kebutuhan masyarakat 

ini dapat diketahui dari hasil Analisis IPA. 

2. Taman Kota: Suatu ruang terbuka hijau publik yang berfungsi sebagai sarana 

rekreatif, edukasi atau kegiatan lain di tingkat perkotaan. 

3. Evaluasi : Suatu proses penilaian pencapaian tujuan dan mengungkapkan masalah 

kinerja proyek untuk memberikan umpan balik dalam peningkatan kualitas kinerja 

proyek (Dale dalam Sita dan Agusta, 2001). 

4. Kinerja: mengarah pada proses dan hasil yang akan dicapai dalam suatu pekerjaan 

(Muhammad Fadel, 2008). Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor 

individu, faktor organisasi dan faktor persepsi. Dalam penelitian ini kinerja taman 

kota berdasarkan persepsi pengunjung.  

5. Pengunjung : Orang yang datang untuk berkunjung pada suatu tempat  ke tempat 

lain yang selain tempat tinggalnya dengan motivasi diluar pekerjaan (Yoeti dalam 

Silalahi tongam, 1995:64). Pengunjung taman ini berdasarkan tingkatan umur yaitu 

anak- anak, remaja atau dewasa dan lansia.  

 

3.2 Variabel Penelitian 

Dalam studi penelitian ini menggunakan beberapa variabel agar mempermudah 

dalam mengidentifikasi dan menganalisis, serta penelitian dapat terfokus dan terarah. 

Berikut merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 
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Tabel 3. 1 Variabel penelitian 
Variabel Sub variabel Parameter Referensi 

Pengunjung 

taman 

 

 Demografi penduduk: 

- Jenis kelamin 

pengunjung 

- Pendidikan 

- Pekerjaan 

- Umur atau usia 

-  Budiyono, 1995 

Standar 

taman kota  
 Lapangan terbuka 

 Jogging Track  

 WC umum 

 Parkir kendaraan 

termasuk sarana kios (jika 

diperlukan) 

 Area bermain anak 

 Prasarana tertentu; kolam 

retensi untuk pengendali 

air lahan 

 Kursi- kursi taman 

 Jumlah pepohonan 

 Jenis tanaman perdu 

-  Permen Pu No.5/ PRT/M 

2008 

 

Atribut akses 

dan 

hubungan 

a. Kemudahan pencapaian 

menuju taman 
 Lebar ruang pejalan kaki 

 Fasilitas  

 penunjang ruang pejalan 

kaki 

 Jenis Perkerasan 

 Tipe Jalan 

 Ramp untuk penyandang 

cacat (difabel) 

 Kedekatan Halte bus 

 Pedoman Penyediaan Dan 

Pemanfaatan Prasarana 

Dan Sarana Ruang Pejalan 

Kaki di Perkotaan, 1999 

 Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum 

No.03/PRT/M/2014. 
 Permen PU 

No.30/PRT/M/2006) 

mengenai pedoman teknis 

fasilitas dan aksesibilitas 

pada bangunan gedung dan 

lingkungan. 

 Senda, 1998:h.9 

 Winda, 2011. Kebutuhan 

pengunjung 

 Diagram place.pps.org 

 Parkir (Warpani. S, 1990) 

b. Akses didalam ruang 

publik 
 Perkerasan jalur pejalan 

kaki di taman  

(jogging track) 

 Kapasitas  Parkir 

kendaraan 

Atribut 

kenyamanan 

dan kesan 

a. Keamanan dan 

keselamatan 
 Jumlah petugas 

keamanan 

b. Kebersihan   Kondisi fisik tempat 

sampah 

 Jumlah tempat sampah 

yang disediakan 

c. Kualitas dan kuantitas 

tempat duduk 
 Jumlah tempat duduk 

yang disediakan 

 Kondisi fisik tempat 

duduk 

 Kesesuaian letak tempat 

duduk 

d. Kualitas dan kuantitas 

kamar kecil 
 Jumlah kamar kecil 

 Kesesuaian letak kamar 

mandi (WC umum) 

 Kondisi fisik kamar 

mandi (WC umum) 

 e. Kondisi lingkungan  Jenis tanaman dan 

 Pepohonan 
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Variabel Sub variabel Parameter Referensi 

 Jumlah pohon 

 Bebas dari kebisingan 

lalu lintas jalan raya 

 Tanaman penutup tanah 

 f. Kondisi lingkungan  Jenis tanaman dan 

 Pepohonan 

 Jumlah pohon 

 Bebas dari kebisingan 

lalu lintas jalan raya 

 Tanaman penutup tanah 

 

g. Daya tarik  Adanya landmark, 

patung atau kolam 

 Retensi pengendali air 

tanah 

 

Atribut 

penggunaan 

dan aktivitas 

a. Kebebasan didalam ruang   Kebebasan ruang 

digunakan berbagai usia 

b. Ruang dapat digunakan 

untuk aktivitas rekreasi  

(jalan-jalan, nongkrong 

dan tempat berkumpul) 

 Kelengkapan Fasilitas 

olahraga 

 Kondisi fisik fasilitas 

olahraga 

 Kondisi fasilitas makan 

dan minum 

 Ketersediaan fasilitas 

makan dan minum 

Atribut  

Keramahan 

 

a. Memberikan perasaan 

senang dan nyaman 

berada di ruang 

 Ketersediaan Ruang 

berkumpul keluarga atau 

teman 

 Kondisi fisik ruang 

berkumpul (gazebo-

gazebo) 

Sumber: Penulis, 2015 

3.3 Diagram alir 

Diagram alir dalam penelitian ini yaitu mengambil latar belakang permasalahan 

taman hutan kota, kemudian diidentifikasi masalah sehingga muncul rumusan masalah 

yang dijadikan sebagai tujuan penelitian. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder dan observasi lapangan dan menggunakan kuisioner. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah atribut diagram place, standar taman kota dan 

detail fasilitas taman (WC/ Toilet Umum dan playground).  Variabel – variabel tersebut 

kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, behavior map dan analisis IPA 

(Important Performance Analysis). Hasil Analisis tersebut yaitu karakteristik pengunjung 

potensi masalah, kinerja taman berdasarkan persepsi pengunjung. Kemudian hasil analisis 

tersebut dijadikan sebagai arahan penataan taman hutan bondas. Berikut ini adalah bagan 

atau diagram alir dari penelitian ini.  



 

 

 

4
0
 

 

 

 Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian
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3.4 Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kualitatif ini yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata 

tertulis dari orang- orang dan perilaku yang diamati (Lexy J, 2002). Untuk penelitian 

menggunkan metode kuantitatif yaitu metide dengan pendekatan- pendekatan terhadap 

kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa dan menampilkan data dalam bentuk 

numerik daripada naratif (Rober Domoyer dalam Given, 2008:713). 

 

3.5 Penentuan Sampel penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugioyono, 2004:72). Populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiiki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah non probability dimana teknik sampling ini tidak 

memberikan kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan 

sampel (Stevanus, 2012). Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen- elemen dalam 

hal ini diartikan sebagai objek penelitian ( J. Supranto, 1990: 38).  

Sampel ialah metode yang digunakan untuk memperoleh data dari sebagian elemen 

yang mewakili populasi. Sample dapat diambil dari sebagian populasi yang diharapkan 

dapat menghasilkan gambaran keseluruhan dari sifat populasi yang bersangkutan.  

Teknik pengambilan sample pengunjung disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Pengambilan sampel ini berdasarkan karakter pengunjung yaitu usia anak-anak, remaja dan 

lansia, dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan dari kebijakan 

tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 

2015, adanya keterbatasan data jumlah penduduk di kota batu , maka peneliti mengambil 

sampel dengan menggunakan data jumlah penduduk Kota Batu tahun 2012. 

Metode pengambilan sampel pengunjung yang akan digunakan dalam penelitian 

mengikuti rumus Isaac dan Michael  (Mikkellen, 2011) adalah sebagai berikut 
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Keterangan: 

S : Jumlah Sampel minimal yang diperlukan 

N : Jumlah penduduk Kota Batu tahun 2012 

Z : Derajat Kepercayaan  

p : proporsi 

d : Limit dari error atau presisi absolut (tingkat kesalahan yang bisa 

ditoleransi)  = 0,06 

x
2
 : Nilai tabel chi square untuk derajat kebebasan (dk) relative level konfiden 

yang diiinginkan, x
2
= 3,537 tingkat kepercayaan 0,94 

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kota Batu berdasarkan Umur 
Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan  Jumlah 

0-4 7,232 7,938 15,17 

5-9 8,969 7,808 16,777 

10-14 8,288 8,405 16,693 

15-19 7,175 6,655 13,83 

20-24 7,061 8,206 15,267 

25-29 9,051 7,381 16,432 

30-34 8,692 8,117 16,809 

35-39 6,917 7,496 14,413 

40-44 7,315 7,496 14,811 

45-49 7,223 7,222 14,445 

50-54 5,662 5,994 11,656 

55-59 5,121 3,959 9,08 

60-64 3,256 3,223 6,479 

65-69 2,123 2,279 4,402 

70-74 1,931 1,957 3,888 

75+ 1,633 2,746 4,379 

Jumlah 97,649 96,882 194,531 

Sumber:  BDA Kota Batu, 2012 

Tabel 3. 3 Proporsi sampel per usia (Anak-anak, Remaja  dan lansia) 
Usia Jumlah 

(populasi laki 

dan 

perempuan ) 

Proporsi Jumlah 

Proporsi Laki laki Perempuan 

Anak- Anak (10-14) 48,640 0,251 0,249 0,5 

Remaja atau Dewasa 

(15- 59) 

126,743 0,331 0,321 0,652 

Lansia (60- 75+) 19,148 0,092 0,105 0.197 

Sumber : WHO, 2015 

Perhitungan sample penelitian ini adalah  

1. Anak- anak  

 

   
                          

                                          
                 

2. Remaja atau dewasa 
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3. Lansia  

   
                                

                                                  
                

Jumlah keseluruhan sampel yang akan digunakan dalam penelitian yaitu 160 orang atau 

responden  

 

3.6 Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data ini merupakan suatu pendekatan umtuk memperoleh 

data dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder. 

3.6.1 Survei Primer 

Survey primer yang dilakukan dalam menunjang penelitian mengeani evaluasi 

kinerja taman terhadap ketertarikan pengunjung. Kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan data dari primer adalah dengan melalui wawancara, kuisioner dan observasi 

lapangan. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

langsung di lokasi penelitian yaitu di Taman Hutan Bondas, Kota Batu. Teknik yang 

digunakan dalam survei ini antara lain: 

A. Teknik Observasi Lapangan 

Observasi lapangan adalah melakukan pengamatan langsung dan pencatatan yang 

sistematis tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan. 

Kegiatan pengamatan dilakukan terhadap lokasi wilayah studi yang meliputi kondisi fisik 

dan non fisik wilayah studi  yaitu di Taman Hutan Bondas,  Kota Batu. 

B. Teknik Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada beberapai narasumber dari tokoh masyarakat dan perangkat 

pemerintahan, untuk memperoleh data-data tentang perkembangan dan pertumbuhan 

Taman Kota. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat atau opini, obyek dari 

wawancara tersebut adalah ahli-ahli yang mengetahui atau yang memiliki perhatian 

terhadap perkembangan Taman Hutan Bondas, Kota Batu 

C. Teknik Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik wawancara yang lebih tersruktur dan tertulis jika 

dibandingkan dengan teknik pengambilan data primer yang lain. Kuisioner tersebut adalah 

data pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi, kuisioner tersebut 

dibagikan kepada masyarakat yang berkunjung di Taman Hutan Bondas, Kota Batu.  
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Tabel 3. 4 Sumber data primer 
No Data Sumber Kegunaan 

1 Demografi pengunjung 

taman 

Hasil observasi lapangan Untuk menentukan karakteristik 

pengunjung taman hutan bondas 

2. Peta wilayah studi  Hasil obeservasi lapangan Untuk menunjukkan lokasi taman 

hutan bondas (lokasi penelitian) 

3.   Intensitas pengguna ruang 

publik 

 Intensitas pengguna 

Aktivitas sosial 

 Variasi penggunaan 

 Keberagaman penggunaan 

Hasil obeservasi lapangan Untuk menentukkan pola aktivitas 

pengguna taman hutan bondas 

Sumber: Hasil pemikiran, 2015 

3.6.2 Survei  Sekunder  

Survey sekunder merupakan metode perolehan data yang didapatkan secara tidak 

langsung, karena data-data didapatkan dari lembaga/instansi yang berkaitan. Survey 

sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan pencatatan dokumen-dokumen 

yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait kinerja taman kota. Pengumpulan 

data sekunder dilakukan dengan cara mempelajaari literatur-literatur, laporan serta bahan 

pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas agar dapat diperoleh 

landasan teoritis dalam pembahasannya.  

A. Studi Literatur 

Penggunaan studi literaturini diperoleh dari buku, jurnal dan studi yang memiliki 

keterkaitan dengan obyek penelitian mengenai identifikasi karakteristik 

pengunjung, fasilitas taman kota dan persepsi pengunjung. 

B. Organisasi dan Instansi Terkait 

Pengumpulan data sekunder dari organisasi dan instansi terkait diutamakan untuk 

dokumen-dokumen yang dapat membantu dalam proses identifikasi kondisi 

wilayah penelitian. Berikut merupak instansi terkait dengan evaluasi kinerja taman  

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kota Batu 

2. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga Kota Batu 

3. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 

4. Bappeda Kota Batu 

5. Kantor Kecamatan Batu 

Tabel 3. 5 Sumber Data Sekunder 
No Data Sumber Kegunaan 

1 RTRW (Rencana Tata 

Ruang Wilayah ) Kota Batu 

BAPPEDA Kota Batu Untuk mengetahui kebijakan terkait 

penataan taman hutan bondas 

2. RDTRK (Rencana Detail 

Tata Ruang Kota) Kota Batu 

BAPPEDA Kota Batu 
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No Data Sumber Kegunaan 

3 Data dasar sarana prasarana 

jalan Kota Batu 

Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan dan Bina Marga 

Kota Batu 

Untuk mengetahui panjang dan lebar 

jalan sekitar taman hutan bondas 

4 Site plan taman Dinas Pekerjaan Umum 

dan Cipta Karya Kota batu 

Untuk menggambarkan lokasi taman 

hutan bondas 

5 Profil taman hutan bondas Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kota Batu 

6. Kecamatan Dalam Angka 

(Kecamatan Batu) 

Kantor Kecamatan Batu Untuk mengetahui gambaran umum 

kecamatan batu  

Sumber: Hasil pemikiran, 2015 

 

3.7 Metode analisa data 

Metode analisis yaitu metode atau cara yang digunakan untuk mempermudah 

peneliti dalam melakukan analysis suatu data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi 

studi. Berikut merupaka teknik analysis yang digunakan. 

3.7.1 Analisis Diskriptif  

Analisis diskriptif yang digunakan adalah stastististik deskriptif. Analisis ini 

digunakan untuk menganalisis tipologi pengunjung berdasarkan demografi kependudukan. 

Analisis ini juga digunakan untuk menganalisis atribut diagram place berdasarkan persepsi 

pengunjung.  

1. Analisis kondisi eksiting taman hutan bondas berdasarkan standar taman kota 

menurut Permen PU No. 5/PRT/M/ 2008. 

2. Perilaku Pengguna Ruang publik (Behavior map) 

Behavior map juga dapat digambarkan dengan pola sketsa atau diagram suatu area 

berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tujuan dari behavior map ini 

adalah untuk menggambarkan perilaku dalam peta, mengidentifikasi jenis dan 

frekuensi perilaku (Sommer dalam Haryadi, 1995).  Dalam behavior map terdapat 

dua cara untuk melakukan pemetaan perilaku : 

1. Place – Centered Mapping  

Yaitu teknik pemetaan dengan melihat sekelompok manusia memanfaatkan atau 

menggunakan perilaku dalam waktu dan pada tempat tertentu. Pemetaan ini 

dilakukan yaitu pertama membuat sketsa tempat yang meliputi seluruh 

komponen fisik yang mempengaruhi perilaku pengguna ruang, kedua yaitu 

membuat daftar perilaku yang akan diamati dengan menggunakan simbol atau 

tanda. Kemudian mencatat atau mengamati perilaku pengguna ruang dengan 

memberi simbol atau tanda pada sketsa atau peta dasar. 
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2. Person – centered mapping 

Yaitu teknik pemetaan perilaku pergerakan manusia (individu)  pada waktu 

tertentu. Teknik pemetaan ini  tidak hanya dilakukan pada satu tempat tetapi 

beberapa tempat / lokasi, dengan menekankan pada aktivitas atau perilaku 

individu pada suatu ruang. Pemetaan ini dilakukan dengan cara menentukan 

jenis sampel person yang diamati (secara individu), menentukan waktu 

pengamatan , mencatat dan mengamati perilaku pengguna dan kemudian 

membuat alur sirkulasi untuk mengetahui kemana orang itu pergi. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik pemetaan place – centered  mapping, 

hal ini bertujuan untuk mengetahui perilaku sekelompok orang pada suatu  ruang 

sehingga dapat diketahui pola aktivitas apa saja yang dilakukan  

3. Analisis jalur pejalan kaki yang digunakan untuk mengetahui antara kondisi 

eksisting dengan standar kebutuhan sarana dan prasarana jalur pejalan kaki 

3.7.2 Analisis Evaluatif  

1. Analisis kapasitas parkir digunakan untuk mengetahui kondisi eksisting parkir 

dengan perhitungan sesuai dengan standar. 

2. Analisis presepsi pengguna dengan menggunakan IPA (Importance –

Performance Analysis) 

3.7.3 Analisis IPA (Importance –Performance Analysis) 

 Metode Importance performance analysis (IPA) menurut Martilla dan James 

(1977) adalah alat analisis yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara presepsi 

konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa.  Metode IPA mempunyai fungsi 

utama untuk menampilkan informasi faktor-faktor yang menurut konsumen sangat 

mempengaruhi kepuasan mereka terhadap suatu produk/jasa dan faktor-faktor pelayanan 

yang menurut konsumen  perlu ditingkatkan.  

Teknik ini mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan faktor yang 

mempengaruhi kinerja taman dengan menggunakan dua kriteria, yaitu kepentingan dan 

kepuasan pengunjung. Penerapan teknik IPA dimulai dengan identifikasi atribut-atribut 

yang relevan terhadap situasi pilihan yang diamati.  

Setelah itu menentukan atribut-atribut untuk dijadikan pertanyaan kepada 

pengunjung dengan menilai kepuasan (performance) dan kepentingan. Hasil dari penilaian 

tersebut kemudian digunakan untuk menentukan mean, median atau pengukuran ranking, 

skor kepentingan dan kinerja atribut dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam kategori 
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tinggi atau rendah; kemudian dengan memasangkan kedua set rangking tersebut,masing-

masing atribut ditempatkan ke dalam salah satu dari empat kuadran kepentingan kinerja  

Variabel-variabel yang digunakan dalam metode IPA ini diukur melalui tingkat 

kepuasan dan kepentingan. Kinerja taman ini dilihat dari tingkat kesesuaian antara 

penilaian persepsi terhadap kualitas dan penilaian tingkat kepentingan dari setiap variabel. 

    
  

  
 

 

Keterangan: 

Tki : Tingkat keseuaian 

Xi : Skor penilaian presepsi 

Yi : Skor penilaian kepentingan 

Pengukuran untuk tingkat kepentingan digunakan skala likert 5 tingkat begitu juga 

untuk untuk tingkat kepuasan juga menggunakan skala likert 5 tingkat. Tingkat 

kepentingan diberikan lima penilaian dengan bobot sebagai berikut. 

Tabel 3. 6 Pengukuran Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan 
Pengukuran Tingkat Kepentingan Pengukuran Tingkat Kepuasan 

Jawaban (a) sangat penting diberi bobot 5 Jawaban (a) sangat baik/ sangat penting bobot 5 

Jawaban (b) penting diberi bobot 4 Jawaban (b) baik /penting bobot 4 

Jawaban (c) cukup penting diberi bobot 3 Jawaban (c) kurang baik /kurang penting bobot 3 

Jawaban (d) kurang penting diberi bobot 2 Jawaban (d) tidak baik /todak penting bobot 2 

Jawaban (e) tidak penting diberi bobot 1 Jawaban (e) sangat tidak/ sangat tidak penting baik bobot 1 

 

   
             

              
      

                             

                             
 

 

Tingkat kesesuaian (Tk) ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kinerja 

(performance) dan tingkat kepentingan / harapan (importance). Dari tingkat kesesuaian ini 

selanjutnya untuk menentukan  proritas penilaian terhadap atribut- atribut penelitian 

(Irmaini, 2010). Berikut ini adalah kriteria pengujian  

Jika Tingkat kepuasan < 100% maka kinerja belum memuaskan atau buruk/ kurang 

Jika Tingkat kepuasan = 100% maka kinerja telah memuaskan atau cukup 

Jika Tingkat kepuasan > 100% maka kinerja sangat memuaskan atau baik 

Hasil dari perhitungan metode dari IPA akan disampaikan dalam bentuk kuadran 2 

dimensi yang bersifat grafis dan mudah diinterpretasi. Kuadran metode Importance 

Performance Analysis adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. 2 Kuadran Metode IPA 

 

1. Concentrate Here (Konsentrasi Di Sini) 

Faktor-faktor yang terletak dalam kuadran ini dianggap sebagai faktor yang 

Penting dan atau diharapkan oleh pengunjung tetapi kondisi Presepsi dan atau 

kinerja taman yang ada pada saat ini belum memuaskan sehingga pihak 

pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kinerja taman berbagai faktor 

tersebut. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran A ini merupakan prioritas 

untuk ditingkatkan. 

2. Keep Up With The Good Work (Pertahankan Prestasi) 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap penting dan diharapakan 

sebagai faktor penunjang bagi kepuasan pengunjung sehingga pihak pemerintah 

berkewajiban untuk memastikan bahwa kinerja taman yang dikelola dapat terus 

mempertahankan prestasi yang terus dicapai. Hal ini berada pada kuadran B. 

3. Low Priority (Proritas Rendah) 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran C ini mempunyai tingkat Presepsi atau 

Kinerja taman yang rendah skaligus dianggap tidak terlalu penting. Diharapkan 

untuk tidak perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada 

faktor-faktor tersebut.  

4. Possibly Overkill (Terlalu Berlebih) 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran D ini dianggap tidak terlalu penting 

dan atau tidak terlalu diharapkan sehinggga pihak pemerintah atau pengelola 

perlu mengalokasikannya sumber daya yang terkait dengan faktor-faktor 

tersebut kepada faktor-faktor lain yang mempunyai prioritas penanganan lebih 

tinggi yang masih membutuhkan peningkatan, semisal di kuadran A. 
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3.8 Desain survei 

Tabel 3. 7 Desain survei penelitian 
Tujuan Kajian yang 

digunakan 

Variabel Sub Variabel Parameter Data Yang 

Digunakan 

Sumber Data Metode Analisis Output 

Mengidentifikasi 

karakter jenis 

pengunjung Taman 

Hutan Kota Batu 

Kajian 

karakteristik 

unsur-unsur 

taman (Budiyono, 

1995) 

Demografi 

penduduk 

 

- Jenis kelamin 

pengunjung 

- Pendidikan 

- Pekerjaan 

- Umur dan usia 

- Observasi 

langsung pada 

wilayah studi  

Survei Primer: 

Penyebaran 

kuisioner 

Analisis diskriptif  

- Tipologi 

pengunjung 

Mengetahui 

karakteristik 

pengnjung 

Taman Hutan 

Bondas di 

Kota Batu Sommer dalam 

Haryadi, 1995.   

Aktivitas 

pengguna ruang 

publik 

- Intensitas pengguna 

ruang publik 

- Variasi penggunaan 

- Keberagaman 

penggunaan 

 

 

- Survei Primer : 

Peta wilayah 

studi 

Analisis diskriptif 

- Pola aktvitas 

pengguna 

ruang publik 

(behavior 

map) 

Mengidentifikasi 

kinerja taman kota 

berdasarkan persepsi 

pengunjung Taman 

Hutan Kota Batu 

Kajian mengenai 

standar taman 

kota dan presepsi 

pengunjung. 

1. Ruang terbuka 

hijau 

perkotaan 

(Permen Pu 

No.5/ PRT/M 

2008) 

2. Peraturan 

Menteri 

Pekerjaan 

Umum 

No.03/PRT/

M/2014. 
3. Diagram 

Place. 

Pps.org 

Standar taman  Lapangan terbuka 

 Jogging Track  

 WC umum 

 Parkir kendaraan 

termasuk sarana 

kios (jika 

diperlukan) 

 Area bermain anak 

 Prasarana tertentu; 

kolam retensi untuk 

pengendali air lahan 

 Kursi- kursi taman 

 Jumlah pepohonan 

 Jenis tanaman perdu 

 Tanaman Penutup 

tanah 

- 1. RTRW 

2. RDTRK  

3. Gambar situasi 

lokasi studi 

4. Peta Taman 

5. Peta guna 

lahan 

6. Masterplan 

Taman Hutan 

Kota 

1. Survei primer 

:pengambilan 

gambar pada 

lokasi studi 

2. Survei 

sekunder:  

- BAPPEDA 

- Dinas PU 

Cipta Karya  

- Kantor 

Kecamatan 

 

 

Analisis 

deskriptif  

- kondisi 

eksisting 

fasilitas taman 

dengan standar, 

kebijakan, 

pedoman atau 

aturan taman 

kota 

 

Mengetahui 

kinerja taman 

berdasarkan  

persepsi 

pengunjung 

Taman Hutan 

Bondas Di 

Kota Batu 

 Atribut 

akses dan 

hubungan  

a. Kemudahan 

pencapaian menuju 

taman 

 

 Lebar 

ruang 

pejalan 

kaki 

 Fasilitas  

 Observasi 

langsung 

pada wilayah 

studi 

 

Survei Primer: 

- Wawancara 

- penyebaran 

kuisioner 

Survei Sekunder 

Analisis diskriptif  

- Kondisi 

fasilitas taman 

berdasarkan 

persepsi 
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Tujuan Kajian yang 

digunakan 

Variabel Sub Variabel Parameter Data Yang 

Digunakan 

Sumber Data Metode Analisis Output 

penunjang 

ruang 

pejalan 

kaki 

 Jenis 

Perkerasan 

 Tipe Jalan 

 Ramp 

untuk 

penyandan

g cacat 

(difabel) 

 Kedekatan 

Halte bus 

- BAPPEDA 

- Dinas 

Pekerjaan 

Umum Cipta 

Karya Kota 

Batu  

- Dinas 

Pengairan 

dan Bina 

Marga Kota 

Batu 

- Kantor 

Kecamatan 

 

pengunjung 

dengan 

menggunakan 

variabel 

diagram place 

- Kondisi 

eksisting jalan,  

Analisis evaluatif 

- Kondisi 

eksisting jalur 

pejalan kaki 

dengan standar, 

pedoman dan 

aturan. 

- Kondisi 

eksisting parkir 

dengan standar 

perhitungan 

kapasitas parkir 

b. Akses di dalam 

ruang publik 
 Perkerasa

n jalur 

pejalan 

kaki di 

taman  

(jogging 

track) 

 Ramp 

untuk 

penyandan

g cacat 

(difabel) 

 Kapasitas  

Parkir 

kendaraan 

 Atribut 

kenyamana

n dan kesan  

 

a. Keamanan dan 

keselamatan 
 Kehadiran 

petugas 

keamanan 

 Jumlah 

petugas 

keamanan 

b. Kualitas tempat  Jumlah 
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Tujuan Kajian yang 

digunakan 

Variabel Sub Variabel Parameter Data Yang 

Digunakan 

Sumber Data Metode Analisis Output 

duduk tempat 

duduk 

yang 

disediakan 

 Kondisi 

fisik 

tempat 

duduk 

 Kesesuaia

n letak 

tempat 

duduk 

c. Kebersihan  Jumlah 

tempat 

sampah 

 Kondisi 

fisik 

tempat 

sampah 

 Kesesuian 

letak 

tempat 

sampah 

d. Kualitas dan 

kuantitas kamar 

kecil (WC umum) 

 Jumlah 

kamar 

kecil 

 Kesesuaia

n letak 

kamar 

mandi 

(WC 

umum) 

 Kondisi 

fisik 

kamar 

mandi 
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Tujuan Kajian yang 

digunakan 

Variabel Sub Variabel Parameter Data Yang 

Digunakan 

Sumber Data Metode Analisis Output 

(WC 

umum) 

e. Kondisi Lingkungan  Jenis 

tanaman 

dan 

pepohona

n 

 Jumlah 

pohon 

 Bebas dari 

kebisingan 

lalu lintas 

jalan raya 

f. Daya tarik  Adanya 

landmark, 

patung 

atau 

kolam 

 Retensi 

pengendal

i air tanah 

 Atribut 

penggunaan 

dan 

aktivitas 

a. Kebebasan didalam 

ruang  
 Kebebasa

n ruang 

digunakan 

berbagai 

usia 

b. Ruang dapat 

digunakan untuk 

aktivitas rekreasi  

(jalan-jalan , 

nongkrong dan 

tempat berkumpul) 

 Kebutuha

n 

permainan 

anak dan 

balita 

 Kebutuha

n kegiatan 

remaja 

 Kelengkap

an 



 

 

 

5
3
 

Tujuan Kajian yang 

digunakan 

Variabel Sub Variabel Parameter Data Yang 

Digunakan 

Sumber Data Metode Analisis Output 

Fasilitas 

olahraga 

 Kondisi 

fisik 

fasilitas 

olahraga 

 Jenis 

kebutuhan 

kegiatan 

lansia 

 Kondisi 

fasilitas 

makan dan 

minum 

 Ketersedia

an fasilitas 

makan dan 

minum 

 Atribut 

keramahan 

a. Memberikan 

perasaan senang dan 

nyaman berada di 

ruang 

 Ketersedia

an Ruang 

berkumpul 

keluarga 

atau teman 

(gazebo- 

gazebo) 

 Kondisi 

fisik 

gazebo 

Menentukan arahan 

pengembangan 

berdasarkan persepsi 

pengunjung Taman 

Hutan Kota Batu. 

Kajian persepsi 

pengunjung 

taman 

berdasarkan 

atribut diagram 

place.pps.org 

 Hasil 

evaluasi 

kinerja 

taman 

berdasarkan  

standar dan 

persepsi 

pengunjung 

 Hasil evaluasi kinerja 

taman berdasarkan  

standar dan persepsi 

pengunjung Taman 

Hutan Bondas Di 

Kota Batu 

- Presepsi 

masyarakat 

berdasarkan dari 

atribut- atribut 

(Diagram place) 

Survei Primer: 

Penyebaran 

kuisioner 

 Analisis IPA 

(Importance 

Performance 

Analysis) 

Tingkat 

kepuasan dan 

kepentingan 

dari 

pengunjung 

sehingga 

adanya 

ketertarikan 
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Tujuan Kajian yang 

digunakan 

Variabel Sub Variabel Parameter Data Yang 

Digunakan 

Sumber Data Metode Analisis Output 

Taman 

Hutan 

Bondas Di 

Kota Batu 

terhadap 

Taman Hutan 

Bondas di 

Kota Batu 

Sumber:Peneliti,2015
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3.9 Kerangka Analisis 

 

Gambar 3. 3 Kerangka Analisis 
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